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Smlouva o spolupréci

uzavfené mezi

Janéékova filharmonie Ostrava, pf'ispévkovzi organizace
28. fijna 2556/ 124, 702 00 Ostrava — Moravské Ostrava

16:: 00373222 / DIC: czoo373222
Organizace je vedena v Zivnostenském rej stfiku Statutérniho mésta Ostravy — Zivnostensky

ufad pod éj. K01055
Bankovni spojem’: 3139761/0100, KB Ostrava

zastoupené: Mgr. Janem Zemlou, feditelem
déle jen ,,0bjednatel“

a

SOLGO, 5.120.
U Chmelnice 745/2, 143 00 Praha

16:: 03159639
vedené u Méstského soudu v Praze, oddil C, VIoZka 228210

Bankovni spojeni: MONETA Money Bank
5. fiétu:

zastoupené: MgA. Vlastimilem TrIlo, jednatelem spoleénosti
tel. 6.:
déle jen ,,D0davatel“

I.
Pf’edmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy je spolupréce pfi zajiéténi pofédéni niie specifikovaného koncertu v roce
2018 pofédaného Janéékovou filharmonil' Ostrava, p. o. v hale GONG v Ostravé.

II.
Misto a doba plnéni ‘

Smluvm’ strany budou spolupracovat za podminek vtéto smlouvé uvedenych pfi pofédém’
koncertu nésledujiciho Umélce V Ostravé:
02. 02. 2018 — Tomzié Klus a Cflovzi skupina, dirigent Jan Kuéera (déle jen Umélec) pro
spoleény koncert Toméée Kluse, Cilové skupiny a Janéékovy filharmonie Ostrava s dirigentem
Janem Kuéerou (déle jen Koncert).

III.
Zévazky Dodavatele

Dodavatel se zavazuje 26:
1. zajistl' a smluvné 0§etfi Umélce pro Koncert uvedeny v bodé II. dle niie uvedeného

upfesnéni:
Zk0u§kyc 01. 02. 2018, 28. fijna 124, 702 00 Ostrava, 9:00 9 13:00 hod.
Koncert due: 02. 02. 2018
V misté: Ruské 2993, 703 00 Ostrava—Vitkovice
V séle: multifunkéni hala Gong, Ostrava — Vitkovice
Kapacita sélu: 1500
Generélni zkouéka: 02. 02. 2018, Gong, 15:00 — 18:00 hod.
Zaéétek vystoupeni: 19.00 hod.
Délka vystoupeni: 90 minut bez pfestévky
Nézev pofadu: Tomé§ Klus a Janéékova filharmonie
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dodé Objednateli potrebné grafické podklady pro reklamni prezentace Koncertu ve
formétu a terminu vzéjemné dohodnutém, s tim, Z6 nebudevli dohodnuto jinak, dodé
podklady v kvalité a mnoistvi obvyklém a pfiméfeném povaze Koncertu, a to do 30.
11. 2017
dodé Objednateli se smlouvou technické, pfipadné jiné poiadavky nezbytné pro
uskuteénéni daného Koncertu
dodé Objednateli repertoérové listy a veékeré podklady pro provedeni hlééeni OSA dle
platnych éeskych prévnich pfcdpisfi, a to do 31. 12. 2017
dodé dirigenta Jana Kuéeru, ktery odpovédné nastuduje, nazkouéi a provede koncert 02.
02. 2018 — Toméé Klus a Janéékova filharmonie. Terminy zkouéek a daléi detaily budou
stranami véas dohodnuty tak, aby zkouéky probéhly obvyklym a priméfenym
zpfisobem.

IV.
Zévazky Objednatele

Objednatel se zavazuje, is:
1.

2.

U1

zajisti na své néklady prostory a fédne’ technické zézemi pro konéni zkouéek a Koncertu
véetné ozvuéeni, osvétleni a technického porsonélu
zajisti na své néklady orchestr — Janéékova filharmonie Ostrava, ktery program
odpovédné nazkouéi a provede V terminu .dlc odst. II. této smlouvy.

akceptuje dirigenta Jana Kuéeru, navrhnutého Dodavatelem, ktery odpovédné
nastuduje, nazkouéi a provede koncert 02. 02. 2018 — Tomé§ Klus a Janéékova
filharmonie.
zaplati Dodavateli cenu V (:1. V. této smlouvy,
pokud vzniknou V prfibéhu priprav 6i Koncertu Vicenéklady (vidy pisemné
odsouhlasené Objednatelem), budou tyto dofiétovény a zahrnuty d0 koneéne’ faktury.
zajisti na své néklady
° ubytovéni — minimélné 3hvézdiékovy hotel 56 snidani:
1 jednolfiikovy pokoj pro dirigenta Jana Kuéeru na 3 noci 31. 01. — 02. 02. 2018
2 dvoulfiikové a 6 jednolfiikovych pokoje na 2 noci 01. - 02. 02. 2018
1 jednolfiikovy pokoj pro asistenta Cilové skupiny na 1 noc 02. 02. 2018
a dal§i poiadované sluiby dle poiadavkfi umélcfi (tech. rideru), zejména se zavazuje
zajistit:
- v zékulisi (V nejbliiéi moiné vzdélenosti 0d jevi§té) 3 éisté éatny — teplé voda,
mydlo, ruém'ky, zrcadlo, Véééky s raminky na kostymy. Cisté WC v bezprostredni
blizkosti éaten, které bude mit k uiivéni pouze Tomaé Klus a Cilové skupina, na WC
éisty ruém’k, mydlo a toaletm’ papir. Do kaidé éatny pripravit obloiené misy, peéivo,
ovoce, zeleninu, 2 lahve kvalitniho éerveného Vina a nealkoholické népoje (voda, dius
coca-cola, minerélka, kéva, éaj), 4 ruéniky.
- mistni technické vybaveni véetné obsluhujiciho personélu, V souladu s Pf‘ilohou 6. 1
této smlouvy a dle harmonogramu pripravy a realizace koncertu, tedy i stavby scény,
ozvuéeni, osvétlem’, zkouéek a prfibéhu koncertu.
- teplou veéei‘i po koncerté pro Tomé§e Kluse a éleny Cilové skupiny — 12 osob,
z toho jeden vegetarian.
- pof‘adatelskou sluibu a ostrahu, fiklid jeviété pfed koncel’tem stejné jako da1§i
provozni personél specifikovany V harmonogramu.
0 zdravotni sluibu na dobu konéni zkou§ek a koncertu
- oznaéeni ve§kerého personélu, ktery se na akci podili. Do zékulisi budou mit pfi'stup
pouze osoby s oznaéenl’m.
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- parkovéni 2 mikrobusfi a 2 osobnich aut V pfimé blizkosti mista koném’ zkou§ek a
koncertu, Véetné ostrahy vozfi p0 celou dobu jejich parkovémi, objednatel odpovidé za
pflpadné poékozeni, vykradeni éi odcizeni vozidel éi Véci V nich uloZenych; pfi
vyklédéni a naklédéni néstroj OVé aparatury u vozfi bude pfitomna ochranka.
- Eestné vstupenky — 10 éestnych vstupenek nejvy§§i kategorie a 10 éestnych
vstupenek niiéi kategorie

7. Splnéni Vyée uvedenych oiadavkfi za Obj ednatele organizaéné zajisti, Adam
Prochézka tagdtechnika)

Objednatel bere na védomi, ie v pi‘ipadé nedodrieni technickych podminek, které jsou
nedilnou souéésti smlouvy jako Pf'floha E. 1, se vystavuje nebezpeéi, ie se vystoupeni
Tomziée Kluse a Cflové skupiny neuskuteéni a zaslanai zz’tloha propadé ve prospéch
Dodavatele.
Ve§keré zmény k technickym podml'nkém konzultujte s panem Jifim Topolem Novotnym, tel.:

Objednatel se déle zavazuje na svfij néklad:
- Rédné pfipravit a zabezpeéit Koncen p0 strénce spoleéenské, technické, hygienické a
bezpeénostni
- Zajistit, aby na Koncerté nebyly pofizovény zvukové, obrazové (vyjma fotografovéni) éi
zvukové-obrazové zéznamy uméleckych vykonfi nebo provédény jejich rozhlasové éi televizni
pfenosy. Pfipadné Vyjimky ze strany Dodavatele mohou byt udéleny pouze pisemnou formou
na poiédéni Objednatele
- Zajistit dostateénou regionélm’ propagaci Koncertu
- Respektovat dodateéné informaéni a produkéni pokyny zaslane’ ze strany Dodavatele p0
uzavfeni smlouvy. Dodavatel se pf'itom zavazuje, ie tyto podml’nky nebudou zésadné V rozporu
se smlouvou
- Objednatel je povinen fédné a Véas V souladu s obecné zévaznymi prévnl’mi pfedpisy ziskat
svoleni a zaplatit za verejné provozovénl’ uméleckych del prislusnym autorskym organizacim
(OSA) pricemz repertoarovy list doda Dodavatel . A 1 .
- Tato smlouva V zadném pripadé neopraVnuje Objednatele ke komercnlmu vyuziti jmen
podobizen obrazovych snlmkfi a obrazovych ci zvukovych zéznamu nebo jinyc‘h projevfi
osobni povahy Vykonnych umélcfi, bez pfedeélého pisemného souhlasu Dodavatele
- Objednatel odpovidé za ékody na zdravi i majetku, vzniklé Vykonnym umélcfim nebo jinym
osobém V sOuVislosti s koncertem nebo jeho pfi'pravou, pokud nebyly prokazatelné zavinény
vykonnymi umélci nebo éleny jejich doprovodu, zejména pokud vzniknou V dfisledku
nedodrieni pfedpisfl o bezpeénosti o ochrané zdravi, nedodrienim technickych norem a
ostatm'ch obecné zévaznych pfedpisfl
- Objednatel bere na Védomi, Ze Koncert a vystoupeni vykonnych umélcfi slouii jen k provedem’
jejich uméleckého Vykonu a 26 p0 celou dobu vystoupeni a pfil hodiny pied nim a po ném,
nebude na scénu vstupovat iédné jiné osoba kromé technicke’ho personélu a vykonnych umélcfi,
a is Zédné jiné osoba ani nebude spojovat vystoupem’ Vykonnych umélcfi k prezentaci SVé nebo
svého nézoru, a to se také Objednatel zavazuje zajistit.

V.
Cena

1. Za sjednané plnéni Dodavatele pro zajiétém’ Koncertu se Objednatel zavazuje zaplatit
Dodavateli smluvni cenu dle niZe uvedenych specifikaci (odst. V., odst. 3). Pf'ip. Vicenéklady
(slqy dodateéné objednané) budou uvedeny ve vzéjemné odsouhlasenych dodatcich této
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smlouvy a budou dofiétovény Vkoneéné faktufe, nebude-li stranami V jednotlivém pfipadé
dohodnuto jinak.

2. Dodavatel nem’ plétcem DPH.

3. Obé smluvni strany se dohodly na provedeni nésledujiciho finaném'ho vypofédéni:
Cena za koncertje 380.000,-- K5.
Objednatel je povinen smluvni cenu uhradit ve dvou splétkéch:

a) zélohu ve vyéi 190.000,—- Ké uhradit na zékladé zélohové faktury Dodavatele, kterou
zaéle elektronickou formou na kontakt Objednatele (odst. VI., bod 1.), nejpozdéji Véak
do 10. 01. 2018.

b) doplatek do celkove’ smluvni ceny, ééstku 190.000,-- K6 uhradit na zékladé faktury
Dodavatele, kterou zaéle elektronickou formou na kontakt Objednatele (odst. VL, bod
1.), nejpozdéji véak V den kone’mi Koncertu.

4. V pfl’padé prodleni platby zaplati Objednatel Dodavateli smluvni pokutu ve vyéi 0,5% 2
fakturované ééstky za kaidy den.

5. V pfipadé prodleni Objednatele s fihradou smluvni ceny dle ('2. V., odst. 3. (splatnost je
uvedena V bodu odst. 3. a na faktufe) vzniké na strané Dodavatele prévo odstoupit 0d smlouvy.
Odstoupeni 0d smlouvy podléhé pisemné formé a je fiéinné doruéenim Objednateli. Prévo
Dodavatele na néhradu ékody a sm1uvnl’ pokutu zfistévé odstoupenl'm 0d smlouvy nedotéeno.

VI.
Dal§i ujednz'mi

1. Objednatel se zavazuje ksouéinnosti sDodavatelem pfi zaji§t’ovén1' organizaénich a
technickych poiadavkfi ze strany vystupujicich interpretfi tak, aby byl naplnén fiéel této
smlouvy, ktee je fédne’ uskuteénéni Koncertfi uvedenjzch V 61. II. této smlouvy. Smluvni
strany budou vzéjemné komunikovat operativné pfedevéim emailem na adresy

za stranu Obj ednatelea_zastranu Dodavatele, a V6
Véci této smlouV uréuji nésledujici kontaktm’ osoby Adam Prochézka-Jitka
Mikovéé

2. Objednatel odpovidé za ékody na zdravi a majetku, vzniklé Vykonnym umélcfim éi jinym
osobém V souvislosti s vystoupenim, pokud nebyly prokazatelné zavinény Vykonnymi umélci
éi jejich doprovodem, tj. pokud vzniknou zejme’na V dfisledku nedodrieni pfedpisfi 0
bezpeénosti a ochrané zdravi, pfi nedodriem’ technickych norem a ostatnich obecné zévaznych
pfedpisfi.

Odpovédnost za §kody se fidi zékonem 6. 89/2012 8b., obéanskym zékonikem.

VII.
Odstoupen’i 0d smlouvy

1. Pokud se Koncert neuskuteéni V dfisledku nepfedvidatelné udélosti, bez zavinéni smluvnich
stran, napf. V pfl’padé pfirodni katastrofy, epidemie, fifednl' Zékaz nebo pokud se Koncert
neuskuteéni z dfivodu nepfedvidatelne’ a neodvratitelné udélosti na strané vystupujiciho
vykonného umélce, napf. Vainé onemocnéni, dopravni nehody, firaz, fimrtl' V rodiné apod., jsou
obé smluvni strany oprévnény od této smlouvy odstoupit bez néroku na finaném’ uhradu
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vznikljmh nékladfl. Odstupujl’ci strana je povinna uvést dfivod odstoupem’ a fédné je doloiit a
strany si vréti do té doby vzéjemné pfijaté plnéni.
2. Neuskuteéni—Ii se Koncert zavinénim Dodavatele, je Dodavatel povinen do tfi dnfi p0
oznémeni této skuteénosti vrétit Objednateli celou smluvni ééstku véetné prokazatelné
vzniklych nékladfi na strané Objednatele, a to na fiéet Objednatele uvedeny v zéhlavi této
smlouvy.
3. Pokud se Koncert neuskuteéni z jinjzch dfivodfi, nei z dfivodfi specifikovanYch V pf'edchozich
dvou odstavcich nebo bez zaviném’ Dodavatele, je Objednatel povinen uhradit Dodavateli,
celou smluvm’ (":éstku, a to z titulu smluvm’ pokuty ve v37§i sjednané odmény, které 56 pro tento
pfl’pad ve prospéch Dodavatele sjednévé.

VIII.
Zévéreéné ustanovem’.

1. Zménu této smlouvy Ize uskuteénit pouze pisemné na zékladé dohody obou stran.
2. V ostatnim touto smlouvou neuvedeném plati zékon 6. 89/2012 Sb., obéansky zékonik.
3. Tato smlouva j e platné a fiéinné dnem jejiho podpisu.
4. Obé strany prohla§uj1', 2e smlouvu uzavfely po vzéjemné shodé a kaidé ze stran obdril' j edno
pare smlouvy.
5. Objednatel je povinen uvefejnit smlouvu v registru smluv podIe zékona 340/2015 Sb.

VPraze dnef. 12. 2017 VOstraVé dnez5. 12.2017
| l I I janéékova 13
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